ULUSLARARASI ROTARY’DEN HABERLER

24 Ekim'i unutmayınız
KONVANSİYON SÜTUNU

H

amburg'unAlmanya'nın
birinci limanı olmasındaki rolü, asırlar boyu şehrin
karakterinin şekil almasına neden oldu. Bölgedeki ticareti korumak için nehrin bir dönemecinde 8.
yüzyılda inşa edilen kalenin adı olan
Hammaburg denilen ilk günlerinden
itibaren, Hamburg, halen Serbest ve
Hanseatik Hamburg Şehri olarak bilinmekte, şehirdekiler de kendilerine
"Hanseatan" demektedirler.
Orta çağlardaki parlak günlerinde
şehir kendini resmi sloganı olan dünyaya açılan kapı olarak konumlandırdı.19
ve 20. yüzyılda BallinStadt Mülteci
Müzesinde hikayelerinin bulunduğu 5
milyon mülteci buradan çıkış yapmış.
Şehrin denizcilik tarihi de Hamburg
Maritime Museum'da yer alıyor.
Bugün Hamburg 2017 yılında elleçlediği 136 milyon deniz kargosu ile Avrupa'nın en işlek limanlarından biri.
Şehir aynı zamanda kruvazier gemilerinin de uğrak limanı. Limanın kendisi
de turistik cazibe merkezi. Limanı vapur turları ile gezebilir, restorana dönüştürülmüş bir şilepte yemek yiyebilir ya da bir nehir gemisindeki kiliseye
gidebilirsiniz.
Hamburg kendisini küreselleşme
kapsamında tanımlıyor: iş, kültür ve
interkonekte bir dünyada önemli rol
oynayan teknoloji için modern, çok kültürlü bir merkez. 15 Aralık Konvansiyon katılımına indirim için son
tarih. Unutmayınız.

D

ünya "Çocuk Felci Günü" 24 Ekim'de. O günü toplumunuza Rotary'nin
çocuk felci konusunda yaptığı çalışmalar ve bu virüsü yeryüzünden silmeye ne kadar yakın olduğunu anlatmak için bir fırsat olarak değerlendirin.
Geçtiğimiz Haziran ayında Roma'lı Rotaryenler ünlü Koliseum'da çocuk felcine fon yaratmak için düzenledikleri "Gladiator konseri" ile bu mesajı topluma yaydılar. Oskar kazanmış olan filmin aktörü Russel Crowe da dahil olmak üzere,
filmde rol alan bir çok aktör konsere katıldı. Gala geecesinde, Michelin yıldızlı
Glass Hostaria restoranı şefi Christina
Bowerman'ın respsiyonu yer aldı ve arkasından da 2000 yılında çekilmiş olan
filim canlı orkestra eşliğinde izleyicilere sunuldu.
Özel gösterimde Russel Crow, Connie
Nielsen ve Thmas Arana birarada
Hollywood Reporter, ABC News, E!
Online, Page Six, Entertainment Weekly ve People gibi uluslararası sektörü medyası aktiviteye geniş yer verdiler.
Russel Crow ve Tomas Arana'ya filimde eşlik eden aktris Connie Nielsen, konserin sadece filimde oynayan artistlerin biraraya gelmesinin ötesinde, Uluslararası Rotary'nin çocuk felcini yok etmede yaptığı çalışmalar konusunda toplum bilinci yaratacağını vurguladı. Nielsen, "Bizler dünyada yaşanları güçlendirecek ortak
güç ve sorumluluğa sahibiz ve sağlığın promosyonu bu kapsamda önemlidir" dedi.
Roma Nord Est Rotary kulübü üyesi Alberto Cecchini'nin önderlik ettiği aktivitede, çocuk felcine son için 500.000 dolar fon yaratıldı.
Siz ve kulübünüz de, çocuk felci ile ilgili kutlamalar için ne yapmayı planlıyorsunuz? endpolio.org/promote-your-event bağlantısını kullanarak bize programınızdan bahsedin. Bir bakarsınız aktivitenizi Dünya Çocuk Felci günü canlı yayınında ya da Çocuk Felcine Son promosyonlarından birinde rastlayabilirsiniz.
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ULUSLARARASI ROTARY’DEN HABERLER
Rakamlarla Rotary

Rotaryenler:*............................................. 1.215.971
Kulüpler: *......................................................35.795
Rotaract
Üyeler: ..........................................................260.107
Kulüpler: ........................................................11.309
Interact
Üyeler: ..........................................................530.564
Kulüpler: ........................................................23.068
Rotary Köy Toplulukları:
Rotary Toplum Birlikleri...................................9.974
Not: Rakamlar 17 Eylül 2018 sonu itibarıyla UR'den alınmıştır.

Elimde bir çekiç olsaydı...

Türkiye’de Rotary*

		
Kulüp Sayısı
Rotaryen Sayısı
2420: Bölge:**
72
2,088
2430: Bölge:
93
2,273
2440. Bölge:
64
1,654
TOPLAM
230
5,996
** UR İstatistiklerine göre 2017 Official Directory

Uluslararası Rotary
Konvansiyonları

Hamburg Almanya, 2019

Honolulu, Hawai, ABD, 7-10 Haziran 2020

2021 - Taipei
2022 - Houston ABD

R

otary'nin Atlanta'da yapılan 2017 konvansiyonunda, 120'den fazla Rotaryen bir akşamüstünü ayırarak Habitat for Humanity ile müşterek girişimde
üç ev için yeterli olabilecek 75 tane duvar iskeleti
inşa ettiler. Jonis Walton bu grupta çalışanlardan
birisiydi.
Habitat programına katılmış olan Walton, kendisine en çok
ilham verenlerin gönüllüler ve sponsorlar olduğunu, herkesin
kendini işe verdiğini ve hep beraber adeta bir aile gibi hareket
ettiklerini anlattı. Rotaryenlerin konvansiyon esnasında yaptıkları duvarlara yardım eden Jonis, Habitat'ın politikası olan
program katılımcılarının kendi evlerini inşa ederken ter dökmeleri gereğine istinaden kendi binasında da çalıştı. Walton'un evi
2017'de tamamlandı. Evinin inşası ile ilgili olarak Walton, aklında kalan en güzel anının, merdiven ile evin çatısına çıkmak
olduğunu, böyle bir şeyi hiç bir zaman yapabileceğini sanmadığını söylüyor.
Habitat for Humanity, program katılımcılarının kendilerinin ev sahibi olmaya hazırlanmalarını talep ediyor ve bu prosesin bir parçası olarak finansal eğitim de veriyor.
Rotary kulüpleri ve Rotaryenlerin Habitat for Humanity ile
uzun bir geçmişe dayanan hikayeleri var ve 2017 yılında bu ilişki resmi partnerliğe dönüştü. Habitat'ın evler yapmak için insanları biraraya getirmesi, Rotary'nin dünya toplumlarında kalıcı pozitif değişim yapma girişimiyle örtüşüyor. Konu ile ilgili
olarak UR Genel Sekreteri John Hewko, "Habitat'ın tecrübesi ve
Rotary'nin gönüllü gücünün birleşmesi, güçlü toplumların temelini oluşturacaktır" dedi.
Tecrübe ve gönüllülük ruhunun karışımı Uluslararası Konvansiyonda da dikkat çekiyordu. Habitat for Humanity'nin Atlanta CEO'su Lisa Gordon, "Atlanta Habitat'ın hizmet ettiği
toplumda değişim için katalist rolü oynama misyonu olduğunu
memnuniyetle vurguluyordu.
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